Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Engkrogen
Onsdag den 28. marts 2012.

1. Valg af dirigent:
Mogens nr. 5 blev valgt. Han konstaterede at GF er lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning:
Foreningen har afholdt diverse arrangementer. Hvis der er udestående regninger,
skal Hanne have dem.
Formanden har været til møde i den Fælles Grundejerforening .
Traileren er meget brugt. Mogens overtager kontrollen.
Snerydderen står i nr. 18. Lars er ansvarlig.
Foreningen har en flismaskine Den står hos Jesper i nr. 19
Der er mange biler på vejen. Hvis det er muligt, parker på grunden.
En opfordring til at køre forsigtigt, der er mange børn der leger på vejen.
Vi vil gerne have et” kør forsigtigt skilt” op igen.
Bestyrelsen henstiller til at evt. paraboler opsættes diskret.
Hanne orienterede om vandsituationen. Alt vand er nu hos Nordvand.
Vi har haft 2 vandrørssager. Husk at have egen forsikring i orden. Nordvand
dækker hovedrør.
Nordvand har gennemgået kloakker efter regnskyl. Kloakkerne er stort set iorden.
Alle har en stophane, det er grænsen til ejerens del af rørene.
Husk at rense sivebrøndene.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Hanne gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendt.
4. Valg af bestyrelse og suppleant.
Valg af formand. Mogens nr. 5 er valgt.
Valg af 2 til bestyrelsen. Hanne og Karina er valgt. Heidi nr 36 er valgt til
suppleant.
5. Ruth er valgt til revisor.
Inga forstsætter med hjemmesiden.
6. Lars er valgt til ansvarlig for fejemaskinen. Mogens for traileren. Udgifter skal
godkendes hos bestyrelsen.
Det er ikke behov for en fælles arbejdsdag.
Forslag om indkøb af en sivebrøndsrenser. Vedtaget.
7. Fastlæggelse af kontigent.
Det er fortsat 150 kr. om året.
8. Kabelforeningen er nedlagt pr. 1/7 . Heidi har kontaktet yousee og siger at man
kan fortsætte individuelt. Betyrelsen tager spørgsmålet op og informerer.

Sommerfestudvalger er: Simon nr.8, Karen nr. 24. Karina nr. 7
Loppemarked. Karina er ansvarlig.
Fastelavnudvalget er. Heidi nr 36 . Anders.
Juleudvalget bliver nedsat på sommerfesten .Karina er tovholder.
Bestyrelsen beder kommunen se på asfalt, brosten og fliser.
Med venlig hilsen
Referent
Hans Engkrogen 3
30 marts 2012

